PROPOSTA D’ACORD DE PLE
Assumpte:
Pressa de possessió del regidor electe, el senyor Adrià Arnau Giménez
Núm. Expedient: 1021-0539/2020
Antecedents
1. El Ple de l'Ajuntament, en la sessió extraordinària tinguda el 28 d'abril de 2020 va prendre
coneixement del traspàs del regidor Josep Maria Bayarri Lorente, va prendre coneixement de la
renúncia voluntària presentada per la candidata Marion Kuba-Looij a ésser proclamada regidora
electe d'aquest Ajuntament i va acordar remetre l'acord adoptat a la Junta Electoral Central per
tal que emetés la credencial a la persona a qui correspon per ordre numèric de la llista de la
candidatura del Partit dels Socialistes de Catalunya-candidatura de progrés (PSC-CP) a la
circumscripció electoral d'Olivella, que és el senyor Adrià Arnau Giménez.
2. El regidor electe va presentar la declaració sobre les causes de possible incompatibilitat i sobre
qualsevol activitat que proporcioni o pugi proporcionar ingressos econòmics així com la declaració
dels seus bens patrimonials
Fonaments de dret
1. L'article 182.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, estableix
que en cas de mort d'un regidor «l'escó s'atribueix al candidat o, si s'escau, al suplent de la
mateixa llista que correspongui, tenint en compte el seu ordre de col·locació».
2. L'article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, disposa
que «En el moment de prendre possessió i per adquirir la plena condició dels seus càrrecs, els
candidats electes han de jurar o prometre acatament a la Constitució, així com complir la resta
de requisits que prevegin les lleis o reglaments respectius».
3. L'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, estableix
que tots els regidors i regidores electes han de formular declaració sobre causes de possible
incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos
econòmics. Formulen així mateix declaració dels seus béns patrimonials i de la participació
en societats de tot tipus, amb informació de les societats participades per aquestes i de les
autoliquidacions dels impostos sobre la renda, patrimoni i, si s’escau, societats. Aquestes
declaracions, aprovades pels plens efectuades en els models respectius, es porten a terme
abans de la presa de possessió, en ocasió del cessament i al final del mandat, així com quan
es modifiquin les circumstàncies de fet.
4. L'article 1 del Reial decret 707/1979, de 5 de abril, pel qual s'estableix la fórmula de
jurament en càrrecs i funcions públiques.
ACORD,
PRIMER. DONAR POSESSIÓ del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Olivella al senyor Adrià Arnau
Giménez.
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